
§ 1 NAVN 
Foreningens navn er “Stomiforeningen COPA”. 
Foreningen er stiftet 1951. 
 
§ 2 FORENINGEN ER MEDLEM AF: 

- Danske Handicaporganisationer (DH). 
- Den Europæiske Stomi Organisation (EOA). 
- Den Internationale Stomi Organisation (IOA). 
- Den Nordiske Stomi Organisation (NOA). 

 
Stk. 2. Foreningen har aftaler om samarbejde med: 

- Kræftens Bekæmpelse (KB) 
- Fagligt selskab for sygeplejersker i stomiplejen. 

 
§ 3 HJEMSTED 
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 
 
§ 4 FORMÅL 
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og 
reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre 
til anlæggelse af stomi/reservoir. 
 
Stk. 2. Dette søges gennemført ved: 

a)  At udøve oplysende, rådgivende og opsøgende 
 virksomhed. 
b)   at virke som medlemmernes talerør over for 

        myndighederne. 
c)   at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i 

             særlige tilfælde at yde støtte i form af et humør- 
             legat. 
 d)  at udgive et medlemsblad COPA. 
 
§ 5 MEDLEMSKAB 
Som medlemmer kan optages stomi- og reservoiropererede og 
personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi 
eller reservoir. Pårørende til disse og andre personer, der måtte 
vise interesse for foreningens formål, kan optages som 
støttemedlemmer. Firmaer, institutioner og foreninger kan 
ligeledes optages som medlem af foreningen, dog uden 
stemmeret. Her opkræves almindeligt kontingent. 
Hovedbestyrelsen i Stomiforeningen COPA kan i særlige 
tilfælde udpege Æresmedlemmer, der herefter ikke skal betale 
kontingent. 
 
Stk. 2. Som medlem indgår man normalt i den lokalforening, der 
dækker det område, som man er bosiddende i. 
Som medlem får man tilsendt medlemsbladet COPA. 

 
Stk. 3. Ind- og udmeldelse sker til sekretariatet. 
 

Stk. 4. Såfremt et medlem optræder til skade or foreningen, kan 
medlemmet efter forudgående indkaldelse til høring få sine 
rettigheder og forpligtelser suspenderet af såvel en 
lokalforeningsbestyrelse som af hovedbestyrelsen. Såfremt 
suspensionen er foretaget af en lokalforeningsbestyrelse skal den 
dog forelægges på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde til 
forkastelse, suspendering for en periode eller ekskludering. 
 
Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke personligt for lands- eller 
lokalforeningens forpligtelser. 
 
§ 6 KONTINGENT 
Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af 
hovedbestyrelsen på Aktivitets- og Budgetmødet i november 
måned. 
Foreningen har to satser: 
 1. Medlemmer, firmaer, institutioner og foreninger. 

2. Førtids/folkepensionister og støttemedlemmer. 
 
Stk. 2. Kontingentet opkræves løbende i perioden den 1. januar 
til den 31. december. 
 
Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden én 
måned fra skriftligt varsel, kan slettes. 
 
§ 7 ORGANISATION 
Foreningen er en landsdækkende interesseorganisation, der er 
opdelt i lokalforeninger. 
 Foreningens øverste myndighed er hovedbestyrelsen. 
 Den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget. 
 Det daglige arbejde udføres af landsformanden og 
       foreningens sekretariat. 
 Foreningen har oprettet et antal interessegrupper. 
 Foreningen udgiver et medlemsblad COPA. 
 
§ 8 HOVEDBESTYRELSEN 
Hovedbestyrelsen er foreningens øverste myndighed og træffer 
de overordnede beslutninger vedrørende foreningens virke og 
midlernes anvendelse. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, lo-
kalformændene og en repræsentant fra henholdsvis for-
ældregruppen, ungdomsgruppen og Familiær Adenomatøs 
Polypose-gruppen (FAP). Alle hovedbestyrelsesmedlemmer har 
stemmeret. 
 
§ 9 ORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE 
Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde hvert år i april måned. 
Indkaldelsen sker skriftligt med mindst én måneds varsel med 
følgende dagsorden: 
 

22. november 2018 
 
 

 VEDTÆGTER 
FOR 

STOMIFORENINGEN 
COPA 



 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning fra landsformanden og diverse udvalg 
       forelægges til godkendelse. 

 3.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
 4.    Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg. 
a) Lige år og for to år: 

      Valg af landsformand, valg af et forretningsud- 
      valgsmedlem og valg af suppleant til forret- 
                   ningsudvalget. 
  b) Ulige år og for to år: 
      Valg af vicelandsformand og valg af to forret- 
      ningsudvalgsmedlemmer. 
  c) Valg af statsautoriseret revisor for ét år 
  d) På førstkommende FU møde efter Ordinært HB 
      møde fordeles posterne til repræsentation i KB, DH 
      og Frivilligt socialt Arbejde m.m. Fordelingen 
      oplyses i referatet fra FU mødet.   
 6.    Eventuelt. 
 
Stk. 2. Forslag skal være foreningen skriftligt i hænde senest 14 
dage før hovedbestyrelsesmødet. 
 
Stk. 3. Forslag der drejer sig om vedtægtsændringer skal dog, af 
hensyn til udsendelsen til lokalforeningerne, foreligge 6 uger før. 
 
Stk. 4. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
Såfremt der til valg under punkt 5 er flere kandidater til en post, 
sker valget ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal i 
øvrigt finde sted, såfremt et hovedbestyrelsesmedlem kræver det. 
 
Stk. 5. Hvis en lokalformand er forhindret i at møde, kan denne 
lade sig repræsentere af en stedfortræder med fuldmagt. 
Repræsentationen kan ikke gives til en anden lokalformand eller 
dennes stedfortræder. 
 
 
§ 10 EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTY-
RELSESMØDE 
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kan afholdes, når 
landsformanden skønner det påkrævet, eller når mindst 
halvdelen af hovedbestyrelsen skriftligt begærer det med 
angivelse af behandlingsemnet. 
 
Stk. 2. Afholdelsen skal finde sted senest 4 uger efter, at kravet 
er fremsat. 
 
Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter tid og mødested og 
indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 
14 dages varsel. 
 
 
§ 11 AKTIVITETS- OG BUDGETMØDE 
Hovedbestyrelsen afholder møde i november måned for at drøfte 
og godkende det kommende års aktiviteter og midlernes 
anvendelse i forbindelse hermed. 
 
Stk. 2. På mødet fastsættes kontingentet og diverse lønninger og 
honorarer for det kommende år. 
 
Stk. 3. På mødet kan også andre emner vedrørende foreningens 
drift og virke optages og behandles. 
 
Stk. 4. Indkaldelsen til mødet sker skriftligt med mindst én 
måneds varsel vedlagt forretningsudvalgets forslag til aktiviteter 
og midlernes anvendelse samt øvrige papirer med tilknytning til 
dagsordenen. 

§ 12 FORRETNINGSUDVALGET 
Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse i over-
ensstemmelse med foreningens vedtægter og i henhold til 
hovedbestyrelsens overordnede beslutninger vedrørende 
foreningens virke. 
Forretningsudvalget er ansvarlig for forvaltningen af fore-
ningens økonomi og for udarbejdelse af forslag til aktivitets- og 
budgetplan. 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
Ved valg til forretningsudvalget bestræber man sig på så vidt 
muligt at fordele udvalgets medlemmer ligeligt mellem 
lokalforeningsformændene øst og vest for Storebælt. 
 
Stk. 2. Forretningsudvalget består af landsformand og 4 
lokalformænd, hvoraf den ene er den som vicelandsformand 
valgte. 
Landsformanden er formand for udvalget. 
 
Stk. 3. Udvalget afvikler mødeaktivitet efter en vedtaget plan. 
Møderne indkaldes og ledes af landsformanden. 
 
Stk. 4. Ud over planlagte møder kan forretningsudvalget 
indkaldes, når landsformanden skønner det påkrævet eller på 
begæring af mindst 3 medlemmer. 
 
Stk. 5. Forretningsudvalget ansætter/afskediger det lønnede 
personale. 
 
Stk. 6. Forretningsudvalgets medlemmer får udbetalt et årligt 
honorar i maj måned. FU-medlemmerne kan udpege en person 
til pasning af onlinerådgivningen/hjemmesiden. Den valgte 
person får udbetalt et årligt honorar i maj måned. 
 
 
§ 13 UDVALG 
Såvel forretningsudvalg som hovedbestyrelse kan nedsætte de 
for en opgaves løsning nødvendige udvalg med angivelse af 
opgave(r), sammensætning, kompetence og tidsrum. 
 
 
§ 14 LANDSFORMANDEN 
Landsformanden repræsenterer foreningen udadtil og udfører 
sammen med sekretariatet det daglige arbejde. 
 
Stk. 2. Landsformanden, der skal være stomi- eller reser-
voiropereret, vælges af hovedbestyrelsen, i eller uden for dens 
midte, for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. maj. 
Stk. 3.  Landsformanden er formand for forretningsudvalget og 
leder dettes møder. 
Stk. 4. Landsformanden er honorarlønnet. Landsformanden er 
berettiget til at oppebære et pensionsbidrag. Procentsatsen kan 
ikke overstige den, som gælder for kontormedarbejderen. 
 
§ 15 SEKRETARIATET 
Det til foreningen knyttede sekretariat varetager sekreta-
riatstjenesten og regnskabsføringen og forestår udsendelsen af 
medlemsbladet. 
 
Stk. 2. Til at forestå denne tjeneste ansættes en 
kontormedarbejder. 
 
Stk. 3. Kontormedarbejderen har, under ansvar over for 
landsformanden og forretningsudvalget, ansvaret for den 
daglige drift af sekretariatet, herunder regnskabsføringen. 
 



Stk. 4. Kontormedarbejderen vejleder og støtter lokalfore-
ningerne med udfærdigelse og udsendelse af skrivelser til 
myndigheder, institutioner og medlemmer. 
 
Stk. 5. Kontormedarbejderen deltager i forretningsudvalgs-
møder og hovedbestyrelsesmøder og optager referat. Referatet 
udsendes snarest muligt efter mødets afholdelse. 
 
Stk. 6. Regnskabet. 
Kontormedarbejderen fører regnskab over foreningens indtægter 
og udgifter. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
En gang i kvartalet forelægger kontormedarbejderen en foreløbig 
regnskabsoversigt for forretningsudvalget. 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og skal være 
sekretariatet i hænde senest 1. marts. 
Regnskabet tilgår lokalforeningerne sammen med indkaldelsen 
til det ordinære hovedbestyrelsesmøde. 
 
 
§ 16 TEGNINGSRET OG ANSVAR 
Landsformanden repræsenterer foreningen udadtil. 
 
Stk. 2. Landsformandens underskrift er i henhold til 
hovedbestyrelsens beslutninger fuldt forpligtende for 
landsforeningen. 
 
Stk. 3. Søgsmål mod landsforeningen rettes til hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 4. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves 
hovedbestyrelsens godkendelse. 
 
Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke personligt for lands- eller 
lokalforeningens forpligtelser. 
 
 
§ 17 MEDLEMSBLADET/HJEMMESIDEN 
Foreningen udgiver medlemsbladet COPA og er ansvarlig for 
hjemmesiden www.copa.dk. 
Bladet/hjemmesiden skal afspejle foreningens holdning, referere 
aktiviteter på lands- og lokalplan, indeholde aktuelle og 
relevante faglige og sociale artikler samt være åbent for 
medlemmernes meninger og forespørgsler. 
 
Stk. 2. Til at forestå bladet antager forretningsudvalget på 
foreningens vegne en redaktør. Redaktøren aflønnes efter aftale, 
og lønnen reguleres i forbindelse med den årlige 
budgetbehandling. 
 
Stk. 3. Redaktøren deltager i møder og andre aktiviteter efter 
aftale. 
 
Stk. 4. Forretningsudvalget indgår aftale om vedligeholdelse af 
hjemmesiden. 
 
§ 18 LOKALFORENINGER 
Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende 
til 31.12.2006. Undtaget herfra er København/Frederiksbergs, 
Storstrøm Nords og Lolland-Falsters lokalforeninger. 
I lokalforeningen indgår normalt de medlemmer, som er 
bosiddende i dens område. 
Yderligere lokalforeninger kan oprettes med hovedbestyrelsens 
godkendelse, såfremt forholdene taler for det, og behovet er til 
stede.  
Ligeledes er det muligt med hovedbestyrelsens godkendelse at 
sammenlægge lokalforeninger, hvis medlemmerne ønsker det.  

Ønsker en lokalforening navneændring indsendes navn på 
ændringen til behandling førstkommende FU møde. 
 
Stk. 2. Lokalforeningernes opgave er: 
 a) at repræsentere foreningen i sit område. 
 b) at tilgodese medlemmerne ved afholdelse af oply- 
           sende, rådgivende, opsøgende og sociale 
     aktiviteter og møder. 
 c) at udbrede kendskabet til foreningen. 
 d) at udvikle den bestående rådgivertjeneste. 

e) at etablere og vedligeholde samarbejde med opere- 
    rende sygehuse, stomiambulatorier, hjemmepleje 
    og institutioner i lokalområdet også med hensyn 
    til uddannelse og rådgivning. 
f) at optage initiativer til fremme af ovennævnte på 
    lokalforeningens aktivitetsoversigt. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen 
Lokalforeningerne ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Lokalformanden, der skal være stomi- eller reservoiropereret, 
vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige konstituerer 
sig efter generalforsamlingen f.eks. med næstformand, sekretær, 
kasserer og bestyrelsesmedlem. Ægtefæller eller samlever til 
lokalformanden kan ikke vælges som kasserer eller revisor. 
Lokalformanden er medlem af hovedbestyrelsen. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og derudover på 
begæring af lokalformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 besty-
relsesmedlemmer er til stede. 
 
Stk. 4. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. 
Til generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt. Hvert 
medlem må medbringe 1 fuldmagt. 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst 
indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden forelægger beretning til godkendelse. 
3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede 
regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse. 
4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det 
kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg: Hvert andet år: Formand og to besty-
relsesmedlemmer. Hvert andet år: To besty-
relsesmedlemmer og en suppleant. Hvert år: En revisor og 
en revisorsuppleant. 
7. Eventuelt. 

 
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når: 
a) Mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret 
forslag derom. 
b) Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

c) Formanden skønner det påkrævet. 
d) Hovedbestyrelsen kræver det. 

Stk. 6. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger 
indkaldes med mindst 14 dages varsel i sidst udkomne nummer 
af COPA eller ved brev til medlemmerne. 
Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige uanset de 
fremmødtes antal. 
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan 
stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt. 
Såfremt der til valg til bestyrelse er flere kandidater til én post, 
sker valget ved skriftlig afstemning. 



Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være lokalformanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. 
Stk. 7. Lokalforeningerne modtager hvert år i januar et tilskud 
til driften fra landsforeningen. Tilskuddets størrelse fastsættes af 
hovedbestyrelsen på aktivitets- og budgetmødet i november i 
året forud. 
 
Stk. 8. Lokalforeningen kan ansøge forretningsudvalget om 
tilskud til dens runde jubilæer og til aktivitetsfremmende 
foranstaltninger. 
 
Stk. 9. Der føres og aflægges regnskab for såvel driftstilskuddet 
som øvrige tilskud, gaver og legater givet til foreningen. 
Kopi af regnskabet indsendes efter generalforsamlingen til 
sekretariatet. 
 
Stk. 10. Samtlige midler indsættes på bankbog eller giro oprettet 
i lokalforeningens navn. 
 
Stk. 11. Hvis en lokalforening ophører, overføres 
lokalforeningens økonomiske midler til landsforeningen. 
 
 
§ 19 INTERESSEGRUPPER 
Der kan med hovedbestyrelsens godkendelse oprettes 
interessegrupper til varetagelse af nogle medlemmers særlige 
behov for at kunne mødes og udveksle erfaringer. 
Interessegrupperne kan ansøge forretningsudvalget om støtte til 
afholdelse af særlige arrangementer. Ansøgningerne skal være 
ledsaget af et budget. Såfremt ansøgningen imødekommes, 
indsendes regnskab med bilag senest 4 uger efter afholdelsen. I 
modsat fald kan refusion ikke garanteres. 
 
Stk. 2. Forældregruppen. 
Forældregruppen er landsdækkende. 
Forældregruppens repræsentant i hovedbestyrelsen behøver 
ikke at være stomiopereret. 
Forældregruppen ledes af en styregruppe bestående af mindst 3 
medlemmer. Forældregruppen modtager hvert år i januar 
tilskud til driften med det til enhver tid gældende grundbeløb 
og indsender regnskab herfor til sekretariatet senest 31. januar 
det følgende år. 
 
Stk. 3. Ungdomsgruppen. 
Ungdomsgruppen er landsdækkende. 
Ungdomsgruppens repræsentant i hovedbestyrelsen skal være 
stomi- eller reservoiropereret. 
Ungdomsgruppen ledes af en styregruppe bestående af mindst 3 
medlemmer. Ungdomsgruppen modtager hvert år i januar 
tilskud til driften med det til enhver tid gældende grundbeløb 
og indsender regnskab herfor til sekretariatet senest 31. januar 
det følgende år. 
 
Stk. 4. Familiær Adenomatøs Polypose-gruppen (FAP). 
Familiær Adenomatøs Polypose-gruppen er landsdækkende. 
FAP-gruppens rådgivere er stomi/reservoiropererede eller har 
en sygdom, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir. FAP-
gruppens repræsentant i HB behøver ikke at være 
stomi/reservoiropereret. FAP-gruppen ledes af en styregruppe 
bestående af mindst 2 medlemmer. FAP-gruppen modtager 
hvert år i januar tilskud til driften med det til enhver tid 
gældende grundbeløb og indsender regnskab herfor til 
sekretariatet senest 31. januar det følgende år. 
 
 
 
 

§ 20 RÅDGIVNING 
Rådgivning og rådgiveruddannelsen udføres efter lands-
foreningens retningslinjer. 
Stk. 2. Lokalformændene har ansvaret for rådgivningens 
udførelse og kvalitet i deres område, herunder rådgiverens 
fysiske og psykiske egnethed. 
 
Stk. 3. Udgifter i forbindelse med rådgivning, rådgivningsmøder 
og rådgivningskurser dækkes efter landsforeningens 
retningslinjer. 
 
 
§ 21 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Vedtægtsændringer kan vedtages på et hovedbestyrelsesmøde, 
såfremt de har været udsendt til lokalforeningsbestyrelserne 
senest 4 uger før hovedbestyrelsesmødet. 
 
 
§ 22 FORENINGENS OPLØSNING 
Foreningen kan opløses, når dette besluttes ved en urafstemning, 
hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er gået ind herfor. 
 
Stk. 2. Den endelige beslutning træffes af hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 3. Såfremt hovedbestyrelsen beslutter, at foreningen skal 
opløses, udpeger den to likvidatorer til at afvikle foreningen. 
 
Stk. 4. Foreningens midler skal overføres til et legat, i 2 lige store 
dele, til henholdsvis Rigshospitalet Børnekirurgisk Afdeling og 
Teddy på OUH. Afkastet af de overførte midler skal anvendes til 
indkøb af legetøj og/eller elektronisk udstyr som f. eks. DVD 
afspillere, spillekonsoller, til adspredelse af indlagte børn. Den 
til enhver tid siddende afdelingsledelse er ansvarlig for 
anvendelsen af de overførte midler i henhold til ovenstående. 
Lukker en afdeling eller sammenlægges de i forbindelse med 
strukturændringer, følger midlerne med til den børneafdeling, 
der skal varetage de børnekirurgiske opgaver. Udlodning af 
midlerne kan ikke finde sted. 
 
Vedtægterne er gældende fra den 15. april 1994. De er vedtaget 
på ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. marts 1994 
med ændringer vedtaget på hovedbestyrelsesmøderne den 7. 
november 2015 
 


